
   A GUERRA CIVIL (1936-1939)  

1-  A sublevación militar de xullo de 1936.

O  Golpe  de  Estado foi  concibido  como  un  clásico  pronunciamento  que 
correspondía  á  tradición  do  s.  XIX  xa  que  contaba  co  apoio  de  civís  armados 
(tradicionalistas e falanxistas), e de algunhas guarnicións que se declararon en "Estado 
de Guerra" que formaron unha xunta de altos xefes militares para "restablecer a orde". 
Pero este pronunciamento atopou en 1936 unhas condicións que o fixeron derivar cara a 
un enfrontamento civil armado.

1 - Os primeiros días do Golpe de Estado:  

O día 17 de xullo pola tarde:

– Tropas  coloniais  ocuparon  Ceuta,  Melilla  e  Tetuán.  Despois  de  eliminar  certa 
resistencia de militares e obreiros republicanos todo o protectorado de Marrocos, 
onde estaban as mellores tropas, quedou en mans dos sublevados.

– A pesar de que a gravidade dos feitos non era descoñecida para o  goberno de 
Casares Quiroga  nin para  o presidente  Azaña, estes  non  tomaron ningunha 
medida limitándose a pedir calma aínda que Casares Quiroga négase a entregar 
armas ás organizacións de esquerdas.

O día 18, a pesar da confusión, está claro que se produciu unha insurrección:

– O xeneral  Franco xa saíra de Canarias cara a Marrocos para dirixir  ó exército 
insurrecto en África.

– Na península Mola declarou o Estado de Guerra e ocupou Pamplona.

– Queipo de Chairo apoderouse de Sevilla e estendía a insurrección por Andalucía.

–  Durante a noite a sublevación triunfaba en gran parte de Castela a Vella e Aragón.

Presionado polos acontecementos, xa que miles de manifestantes na Praza Maior 
de Madrid  reclamaban armas e oíanse berros de traizón,  Casares Quiroga dimitiu  a 
mesma noite do 18 de xullo. 

Azaña  nomeou  a  José  Giral (Izquierda  Republicana)  presidente  dun  goberno 
formado por republicanos, pero apoiado pola Fronte Popular. 

O día 19 o goberno autorizou a entrega de armas aos sindicatos e partidos da 
coalición do Frente Popular. Parte do exército e das forzas de seguridade mantivéronse 
fieis ó goberno. Deste xeito foi posible sufocar o levantamento en boa parte de España 
pero a división do territorio español en dúas partes antagónicas era xa un feito.

1.1 - As zonas que permaneceron leais a República:  

En Madrid os destacamentos sublevados (Cuartel da Montaña) foron reducidos por 
obreiros armados dirixidos por oficiais de cabalaría e aviación. 

En Barcelona algunhas unidades rebeldes ocuparon o 19 algúns puntos da cidade, 
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pero a CNT, a garda civil e os gardas de asalto fixeron fracasar o alzamento.

Desde Cataluña até Málaga, a conca mediterránea quedou ao lado da República, 
unha vez sufocada a insurrección en Valencia e Cartaxena. 

Tamén permaneceu leal Castela a Nova, parte de Estremadura e de Andalucía. 

No Norte, a actitude de José Antonio Aguirre (Presidente do PNV) foi decisiva para 
que o País Vasco permaneza no bando gobernamental excepto Álava, do mesmo xeito 
que o resto da costa cantábrica, excepto Galicia e Oviedo.

1.1.1 - Desde o punto de vista económico o   territorio republicano   comprendía:  

– Os principais centros industriais, a agricultura de exportación e os centros mineiros 
do Norte e de Andalucía.

– Ademais dispuña do ouro do Banco de España, aínda que nos primeiros momentos 
foi difícil adquirir armas no estranxeiro. 

1.1.2 - A posición militar era comprometida:   

Aínda que a maior parte da frota e da aviación permaneceron leais, o goberno de 
José Giral  desconfiaba da maior  parte  da oficialidade de terra e optou por disolver o  
exército tradicional  e os corpos policiais.

Deste xeito o peso dos primeiros combates caeu de forma espontánea nas milicias 
dos partidos  e dos sindicatos (anarquistas, socialistas, comunistas...) baixo o mando dos 
seus líderes (Durruti) ou militares leais (xeral Miaja).

Despois de sufocar o alzamento en Madrid e Barcelona columnas de milicianos 
partiron para tentar recuperar Zaragoza, Córdoba, Albacete, Guadalaxara, con resultados 
desiguais.

1.1.3 - A petición de axuda estranxeira:  

O goberno republicano pediu axuda os países veciños pero as potencias europeas 
encabezadas por Inglaterra e Francia, eran partidarias da non intervención e iniciaron 
conversacións para chegar  a un acordo de  "non intervención"  no caso español.  Ao 
longo do mes de  agosto adhírense Inglaterra até un total  de 27 países firmaron este 
acordo.

Perdida a posibilidade de comprar armas en Europa a República viuse obrigada a 
compralas no único país disposto a vendelas: a URSS.  A partir de  outubro de 1936 
xeneralízanse  os  envíos  de  armas  e  asesores  militares,  que  se  pagaron  con  510 
toneladas de ouro do Banco de España. Tamén será importante desde o punto de vista do 
seu efecto moral a presenza dos voluntarios estranxeiros das Brigadas Internacionais.

1.2 - O bando nacional:  

Economicamente, a zona insurrecta contaba coa maior parte das terras de cereais 
e algúns centros de explotación mineira e agrícola (wolframio, piritas).
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 Militarmente contaban  con  bos  oficiais,  pero  desconfiaban  dos  soldados  de 
substitución.  As  mellores  tropas  (47.000  homes  de  regulares  e  a  lexión,  máis  os 
mercenarios mouros) estaban en Marrocos baixo o mando de Franco. Pasar esas tropas 
á Península era o fundamental.

Isto conseguiuse ca axuda de das potencias fascistas europeas (Alemaña, Italia 
e Portugal), á marxe de todo compromiso internacional e despois das primeiras dúbidas, 
decidiron dar apoio sistemático aos rebeldes a  finais de xullo: 32 avións enviados por 
Alemaña e Italia estableceron unha ponte aérea pasando 20.000 soldados do exército 
colonial á Península.

A participación alemá foi  particularmente importante en avións (lexión Cóndor no 
bombardeo  de  Guernica),  artillaría,  carros  e  equipos  de  transmisión.  A participación 
italiana será máis numerosa, pero de menor importancia estratéxica.

Así mentres Francia pechaba a súa fronteira e Inglaterra decretaba o embargo 
total á República, comisións militares de Alemaña e Italia propúñanse aumentar a 
axuda  loxística,  e  mesmo  un  envío  de  persoal  militar  á  marxe  das  decisións 
internacionais.

2 - O desenvolvemento do conflito.  

2.1 -  O avance cara Madrid ( xullo-novembro de 1936).  

Despois de que o exército colonial cruzou o Estreito de Xibraltar, Madrid foi o seu 
principal obxectivo. En agosto do 36 cae Badaxoz e en setembro libérase o Alcázar de 
Toledo. O goberno republicano abandona Madrid cara  Valencia. 

Con todo Madrid  vai  resistir  grazas á chegada das Brigadas Internacionais,  de 
material ruso, e de combatentes cataláns. 

Os intentos dos sublevados de cortar as comunicacións co Levante nas batallas do 
Xarama e Guadalaxara en febreiro e marzo de 1937, fracasaron.

2.2 - A caída da fronte do Norte (abril-outubro de 1937).  

Franco optou por concentrar as súas tropas na fronte Norte. Nesta campaña do 
Norte iniciouse a utilización de novas técnicas bélicas, empregadas despois na II Guerra 
Mundial,  como  a  destrución  de  cidades  (Guernica)  e  a  concentración  de  unidades 
poderosas en máquinas e homes.

O 19 de xuño de 1937 os "nacionais" ocupaban Bilbao. Tras a caída do País Vasco 
o  exército  republicano  realizou  dúas  ofensivas  (Brunete  en  Madrid  e  Belchite  en 
Zaragoza) para diminuír a presión sobre o Norte, sen poder evitar a caída de Santander 
en agosto e de Asturias en outubro.

2.3 -  O avance cara o Mediterráneo (novembro de 1937- xuño de 1938).  
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O novo Exército Popular creado polo goberno de Negrín tras a caída de Longo 
Caballero realizou diversas ofensivas:

– Así, o Exército Popular recuperou Teruel no inverno de 1937.

– Pero en febreiro de 1938 Franco iniciou unha longa ofensiva que eliminou a 
fronte  aragonesa,  conquistou Lérida,  e  chegou  ó  Mediterráneo por  Vinaroz 
dividindo  a zona republicana en dúas partes  en abril de 1938.

2.3.1 -  A batalla do Ebro e a ocupación de Cataluña (xullo de 1938- febreiro de   
1939)  .  

Franco atacou Valencia pero foi detido polos republicanos na batalla do Ebro ata o 
16 de novembro en que o  exército republicano foi derrotado e as súas forzas quedaron 
minguadas e desorganizadas.  A sorte de Cataluña estaba decidida.

Despois da batalla do Ebro, o exército que defendía Cataluña estaba escaso de 
efectivos e de moral, polo que non poderá conter a ofensiva xeral que lanza o exército de 
Franco. O 26 de xaneiro  de 1939 ocupa Barcelona sen resistencia. 

A caída de Xirona significou a fuxida cara a Francia de miles de refuxiados e do 
goberno da República.  Negrín e algúns ministros volverán a zona republicana,  Azaña 
dimitirá e quedará no exilio.

2.4 -  O final da guerra (febreiro-abril de 1939)  .  

Os  republicanos  aínda  mantiñan  50.000  combatentes  na  zona  centro-sur  que 
abarcaba Madrid,  A Mancha,  e  a  rexión  mediterránea  dende o  norte  de Valencia  ata 
Almería.

Con todo, o 27 de febreiro Francia e Gran Bretaña recoñecían o réxime do xeneral  
Franco e un novo enfrontamento armado no bando republicano,  aceleraron o final  da 
guerra.

O 5 de marzo, un grupo de militares dirixidos polo coronel Casado e con apoio de 
civís deron un  golpe de estado contra o goberno de Negrín; formaron unha Xunta de 
Defensa co  obxectivo  de negociar  unha "paz honrosa"  baseada na "xenerosidade do 
Caudillo".

 A oposición de unidades militares comunistas deu lugar a uns días de loita nas 
rúas.  Vencida  a  resistencia  comunista,  o  denominado  Consello  Nacional  de  Defensa 
ordenaba o fin da loita republicana.

A guerra civil  chegaba ao seu fin.  O 28 de marzo de 1939 Franco entraba en 
Madrid e o 1 de abril do 39 ("Día da vitoria") o Caudillo asinaba en Burgos o último parte 
de guerra: "No día de hoxe, cativo e desarmado o exército vermello, alcanzaron as tropas 
nacionais os seus últimos obxectivos militares. A guerra terminou".
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3 -  A evolución política das dúas zonas.  

3.1 -  A zona republicana: guerra e revolución.  

3.1.1 -    Derrubamento do Estado republicano   e     revolución social de 1936.  

O  17  de  xullo cando  se  produciu  o  alzamento  o  presidente  do  goberno  era 
Casares Quiroga.  Este negouse a entregar as armas as milicias e veuse incapaz de 
afrontar a situación.

O 19 de xullo foi substituído como xefe do goberno por José Giral que decidiu: 

– Entregarlle as armas ás milicias dos sindicatos e dos partidos da Fronte Popular: 
anarquistas, republicanos , socialistas, e comunistas.

– Disolver o exército tradicional e os corpos policiais  e crear batallóns de voluntarios 
nos que se debían integrar as milicias.

Como consecuencia disto  no  outono de 1936 o  poder  do Estado sufriu  un 
afundimento case total  e foi substituído por organismos  de poder popular: consellos, 
comités, e xuntas  que:

– Dirixían o esforzo bélico e a vida civil de retagarda: transportes, orde pública, 
abastecementos...

– Colectivizaron  a  maioría  das  industrias  que  pasaron   baixo  o  control  das 
organizacións  obreiras.  Aínda  que  algunhas  industrias  básicas  (centrais 
eléctricas, CAMPSA, estaleiros) foron intervidas polo goberno central e a banca 
non foi nacionalizada.

– A colectivización do campo foi máis drástica, e nalgunhas rexións de Aragón, 
Castela  e  a  Mancha  colectivizouse  todo  o  termo  municipal,  dando  paso  a 
experiencias de comunismo libertario, chegando a substituír o diñeiro por vales, 
que se repartían tanto en función do traballo realizado como das necesidades 
familiares.

3.1.2 - O goberno de Largo Caballero (sindacalista da UXT)): setembro de 1936 a   
maio de 1937.

En setembro de 1936,  co fin de aglutinar todas as forzas políticas que loitaban 
contra os sublevados, Azaña aceptou con desgana formar un novo goberno que presidirá 
Largo Caballero (setembro de 1936 a maio de 1937)  con ministros comunistas e despois 
anarquistas.

Este  goberno  pretendía  centralizar  o  esforzo  bélico   e  reconstruír  o  Estado 
republicano mantendo as conquistas revolucionarias dos primeiros momentos. 

Pero haberá fortes diverxencias internas sobre como enfrontar a guerra: 

– Os republicanos, parte do PSOE e un PCE fortalecido pola axuda soviética e 
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polo  prestixio  das  súas  unidades  de  combate  (V  Rexemento)  defendían  a 
reconstrución do Estado republicano.

– Fronte a esta postura, o sector radical do PSOE-UXT, a CNT-FAI (Federación 
Anarquista  Ibérica)e  o  POUM  (Partido  Obreiro  de  Unificación  Marxista  que 
naceu en 1935) postulaban a orde revolucionaria xurdida da guerra.

Este conflito cristalizou nun enfrontamento armado en Cataluña o 2 de maio de 
1937 cando  as  tropas  da  Generalitat  pretenderon  ocupar  a  Telefónica  de  Barcelona 
ocupada até entón pola CNT. O enfrontamento acabou coa chegada a Barcelona de parte 
da frota e dun continxente de gardas de asalto de Madrid.

3.1.3 - O goberno de Negrín (PSOE): maio de 1937 a marzo de 1939.  

A curto  prazo,  as  consecuencias  destes  feitos  foron  a  asunción  por  parte  do 
goberno central das competencias da Generalitat en defensa da orde pública e a caída de 
Largo Caballero ( que foi substituído por Negrín de maio de 1937 a marzo de 1939). 

Na  práctica  a  caída  de  Largo  Caballero  e  o  ascenso  de  Negrín  supuxo  a 
marxinación da tendencia sindicalista da UXT e da CNT do goberno republicano en favor 
dos partidos políticos republicanos e do PCE que defendían a paralización da revolución 
social  e  o establecemento  dun poder  centralizado que destinase todos os recursos a 
gañar a guerra.

A guerra toma unha nova orientación baixo un novo goberno presidido por Negrín. 
En outubro de 1937 este goberno traslada a súa sede a Barcelona.

 Os esforzos de Negrín por parar o avance franquista:

A caída  da fronte do Norte  no outono de 1937 e  a  intervención  italo-alemá 
produciu un certo pesimismo no bando republicano. 

Negrín conseguiu  un  certo  consenso na  súa  política  de  resistencia  sen 
concesións. Esta política pasaba polo control por parte do Estado de todos os recursos, a 
paralización das experiencias colectivistas e unha formulación de guerra convencional a 
cargo dun exército regular, o Exército Popular.

Esta nova orientación provocou numerosos conflitos: os dirixentes do POUM foron 
encarcerados e o seu líder Andreu Nin foi asasinado por axentes de Stalin tras os sucesos 
de maio.  Forzas gobernamentais disolvían as colectivizacións aragonesas.  Moitos dos 
que se opuxeron aos rebeldes en xullo do 36 sentíronse traizoados.

Os trece puntos do goberno de Negrín:

Ao longo de 1938 as derrotas reducían a capacidade de resistencia.

Negrín reaccionou asumindo a carteira de Defensa e formando un novo goberno, 
incluíndo á CNT para continuar a guerra baixo a lema "resistir é vencer".
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Para obter o apoio internacional Negrín elaborou un programa de "trece puntos" 
sen que teña moito eco nin dentro nin fóra de España xa que:

– Por  unha  banda  estaba  claro  que  Franco  só  aceptaría  unha  rendición  sen 
condicións.

– Doutra banda, Francia e Inglaterra non escondían a súa política de concesións 
a Hitler á conta de terceiros países (Austria, Checoslovaquia, España). 

– Pola súa banda, Stalin, que apoiara a política de frontes populares para facer 
fronte ao perigo dun enfrontamento con Alemaña, ante o pacto de Munich de 
setembro de 1938 abandonaba esta política e preparaba o seu propio tratado 
de non agresión contra Hitler.

A República española tiña así os días contados.

3.2 - A zona sublevada: creación dun estado totalitario.  

3.2.1 -  O protagonismo do exército  .  

Os xefes militares non tiñan un proxecto político definido:

– Había africanistas apolíticos como Mola e Franco.

– Simpatizantes da Falanxe: Yagüe e Muñoz Grandes.

– Monárquicos:Orgaz e Fanjul.

– Carlistas: Varela.

– E mesmo masóns republicanos: Queipo e Cabanellas. 

– Sanjurgo morre nos inicios da guerra e Mola en 1937, os dous en accidentes de 
avión. Franco vaise consolidar como o líder do golpe,

Cabanellas, por criterio de escalafón, presidiu unha  Xunta de Defensa Nacional 
creada en Burgos o 24 de xullo do 36 que "asumía todos os poderes do Estado":

– A Xunta de Burgos prohibiu a actividade de todos os partidos políticos.

– Os decretos relativos á agricultura paralizaron a obra da reforma agraria da 
Fronte Popular. 

– Para  cubrir  as  necesidades  de  guerra,  a  Xunta  pasou  a  controlar  toda  a 
actividade  financeira  e  incautou  algunhas  industrias  fundamentais,  como  a 
construción naval.

3.2.2 -  A consolidación de Franco como mando único.  

Na zona sublevada  Franco  fortaleceu a súa posición  con respecto á Xunta de 
Defensa: o seu exército marchaba cara a Madrid e monopolizaba a axuda fascista. 
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Un  decreto datado  en  Burgos  o  1  de  outubro  de  1936 nomeaba  a  Franco 
Generalísimo e Xefe do Goberno do Estado español e como tal "asumía todos os poderes 
do Estado".

Franco asumira o control militar, pero faltáballe un aparello político para vertebrar o 
novo Estado. Isto  fixo por polo decreto de 1 de abril de 1937:

– Franco  era  nomeado  xefe  do  novo  partido  único,  Falanxe  Española 
Tradicionalista  e  das  Xuntas  de  Ofensiva  Nacional  Sindicalista  (FET e  das 
JONS).

– Nel quedaban integrados todos os grupos políticos que apoiaban o alzamento e 
todos os xefes e oficiais do exército.

O decreto de unificación provocou unha certa oposición nalgúns membros da vella 
garda do carlismo (Fal Conde que foi exiliado) e da Falanxe (José Antonio fora fusilado na 
zona  republicana e  o  seu sucesor,  Hedilla,  cuestionou á  unificación  polo  que  Franco 
mandouno a prisión).

3.2.3 -  O goberno de Burgos.  

O 30 de xaneiro de 1938 fórmase o primeiro goberno de Franco, que era xefe 
do Estado e presidente de goberno. 

Entre as leis que vai aprobar destacan:

– Marzo 1938:  “Foro do traballo”. Aséntanse as bases do sindicalismo vertical 
como organismo estatal que incluía empresarios e traballadores. Suprímese o 
dereito de folga.

– Censura de prensa e imprenta.

– Supresión das leis do matrimonio civil e do divorcio.

– Restablecemento do culto relixioso no ensino e no exército.

– Restitución da retribución estatal ós sacerdotes.

– Creación de   tribunais mixtos  formados por representantes do exército,  do 
poder  xudicial  e  da  Falanxe,  que  podían  apropiarse  dos  bens  de  persoas 
ligadas a partidos de esquerdas.

3.2.4 -  A organización da represión  .  

Os dirixentes da sublevación deron orde de aniquilar a todos os disidentes dos 
territorios  que  se  ocupaban  empezando  polos  símbolos  da  República:  políticos  como 
Alexandre Bóveda, escritores como García Lorca, militares contrarios ó alzamento...

A represión foi exercida polo exército, a Falanxe, e as autoridades políticas contra 
calquera sospeitoso de simpatizar cas esquerdas.
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A súa intención era impoñer un clima de terror que impedise calquera contestación.

Unha parte  dos milleiros de executados foron soterrados en foxas comúns sen 
constancia da súa desaparición.

4 -   As consecuencias da guerra.  

A guerra tivo consecuencias importantes  para España en varias  ordes:  mortes, 
exilio, represión e grandes perdas económicas.

4.1 -  Vítimas da guerra.  
Estímanse arredor  dun millón de persoas: 
– Unhas 300.000 nos campos de batalla.
– Uns 200.000 fusilados e asasinados.
– Máis as perdas por enfermidades e desnutrición e o descenso da natalidade.

4.2 -  Refuxiados e exiliados.

Tivo relevancia desde o punto de vista cualitativo: intelectuais, científicos, líderes 
sociais,  artistas,  escritores...  Falase  de  dous  exilios:  en  Francia  foi  un  exilio 
maioritariamente obreirista, e en México sobre todo de intelectuais.

Ademais nestes dous países, tamén houbo exiliados no norte de África, na URSS e 
outros  países  iberoamericanos.  É  difícil  calcular  o  seu  número,  pois  parte  deles 
regresaron co tempo e outros acabaron nos campos de concentración nazis.

4.3 -  Vítimas da represión de posguerra.     

Ademais dos que perderon a vida, era importante o número dos condenados a 
penas diversas, os topos (persoas que permanecían escondidas), o chamado exilo interior 
(persoas  que  eran  rexeitadas  por  identificarse  co  bando  perdedor),  os  depurados  e, 
finalmente, sobre todo até 1945, os maquis (republicanos que se botaron ó monte diante  
do avance franquista).

As execucións relacionadas coa guerra non acabaron con esta, posto que aínda en 
1941 producíronse en España 33.394 mortes violentas.

4.4 -  As perdas económicas.     

Descenso de poboación, perda das reservas de ouro do Banco de España, gastos 
da guerra, destrución de infraestruturas...
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